
 
 

 

 

Bestyrelsesmøde 4. nov. 2014 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede:  Randi, Karina, Rasmus, Karen og Else. 

Fraværende: Carina, Tina, Mette 

Forslag til dagsorden: 

1. Drøftelse af relevante forhold med Randi indtil 19.30: 

der er pt godt fyldt i stalden 

2. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning på referat fra seneste 

møde: undervisningsplan – førstehjælps kursus – kalender m.m: 

Else har undersøgt mulighederne for lys på udendørsbanen. Der skal ansøges om 

dette. 

Vedr. facilitetskort vil der blive mulighed for at indløse gæstefacilitetskort, nærmere 

info følger på hjemmesiden. 

3. Kort nyt siden sidst - bestyrelsesmedlemmer og formand, herunder 

møder i distriktet: 

Else har været til distriktsrådsmøde vedr. D stævner og om hvorvidt der skal 

forefindes TD er til E og D stævner fremover. Forslaget blev nedstemt. 

Nye regler vedr. stævnemedlemskab går på at man min. skal være medlem i 3 mdr. 

4. Økonomi og regnskab ved Mette: 

Mette er fraværende og derfor ingen info om økonomi og regnskab. 

 

5. Beslutning omkring fremtidig opkrævning af facilitetskontigent. Ny 

opkrævningsmetode hvor der opkræves primært månedsvis skal endelig 

besluttes: 

Der er planer om et arrangement i korrekt ridning. Dette er udført af DRF´s 

dressurudvalg. 



Endvidere har vi et kursus om førstehjælp til hesten på tegnebrættet. Mette 

undersøger dette. 

Julefrokost i klubben er planlagt til januar måned, vi efterlyser fortsat medlemmer 

til festudvalget. 

 

6. Status for udendørs baner? Herunder planlægning af renovering af 

dressurbanen: 

Skaller til udendørsbanen kan først leveres i det nye år. 

Vi forsøger fortsat at finde en løsning for at optimerer vandingsanlægget. 

Rasmus har bestilt en ny pærer til lyset i gangen foran cafeteriet. 

7. Opfølgning på drøftelse af kontrakten 

8. Fastlæggelse og planlægning af kommende arrangementer, herunder 

udpegning af tovholdere og planlægning af junior arrangement: 

Opfølgning på arrangementer. Karina og Else arbejder p et junior arrangement. 

9. Kort status for ansøgninger til fonde og lignende: 

Intet nyt. 

10. Punkter til næste møde og eventuelt: 

Planlægning af medlemsmøde. 

/Else 

 


